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Werken in Antwerpen, district Hoboken: Weg- en rioleringswerken Meerlenhoflaan.  
Projectnummer RI3H045 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Graag informeren we u over de stand van zaken van de rioleringswerken in de Meerlenhoflaan. In onze 
vorige brieven stelden we u al op de hoogte van het feit dat aannemer Janssens een rechtszaak heeft 
opgestart om de beslissing van water-link in samenwerking met Aquafin en het district Hoboken, waarbij de 
samenwerking met aannemer Janssens werd verbroken, aan te vechten.  
 
Intussen werd een gerechtsdeskundige aangesteld met de opdracht om enerzijds een staat van bevinding 
op te maken en anderzijds een nazicht uit te voeren omtrent de kwaliteit van de geleverde werken. In de 
periode waarin deze gerechtsdeskundige zijn opdracht uitvoert, mogen de rioleringswerken niet 
verdergezet worden. Dat kan pas wanneer de werf door de rechtbank weer wordt vrijgegeven.  
 
Op vraag van water-link en Aquafin heeft de gerechtsdeskundige eerst een aantal onderzoeken uitgevoerd 
aan het kruispunt Broydenborglaan/Meerlenhoflaan. Zowel water-link, Aquafin als district Hoboken willen 
immers alles in het werk stellen om dit kruispunt zo snel mogelijk weer te kunnen openstellen. Aan de 
rechtbank werd dan ook gevraagd om de onderzoeken op dit kruispunt prioritair te behandelen.  
 
De gerechtsdeskundige heeft nu de nodige onderzoeken aan het kruispunt uitgevoerd en heeft besloten 
dat dit deel van de werf opnieuw vrijgegeven kan worden.  Hierdoor kan de door de projectpartners 
aangestelde aannemer Van Wellen de activiteiten op dit deel van de werf verderzetten. U zal dan ook 
merken dat vanaf  maandag 2 juli de werken hervat zullen worden. Onze doelstelling blijft om dit kruispunt 
zo snel als mogelijk te kunnen openstellen. 
 
Wat betreft de werken in de Meerlenhoflaan zelf is het zo dat de gerechtsdeskundige zijn opdracht nog niet 
heeft afgerond. Pas wanneer dat gebeurd is, kan ook dit deel van de werf vrijgegeven worden om de 
rioleringswerken te kunnen verderzetten. 
 
Zodra hier meer info over is, zal de aannemer een nieuwe planning opmaken en zullen wij u opnieuw per 
brief informeren.  
 
Hebt u verder nog vragen over de uitvoering van dit project, dan kunt u alle werkdagen tussen 8u en 19u 
terecht bij het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via mail contact@aquafin.be. Bij 
noodgevallen kunt u buiten de werkuren en in het weekend gebruik maken van het gratis noodnummer: 
0800 16 603. 
 
Met vriendelijke groeten 

 

 
Bavo De Swert 
Projectmanager rio-link 
 
 

 

 
 
Nico Van Gestel 
Adviseur Communicatie 

 


